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49° ano da iundação do T Batalhão Rodoviário
O 2o Batalhão Rodo

viário vai comemorar 
dia 4 do corrente, o 49° 
ano de sua fundação. Já 
arraigado em n o s s o s 
meios pelos relevantes 
serviços prestados à Prin
cesa da Serra, essa uni
dade militar desfruta de 
largo conceito entre nós, 
tomando parte ativa na 
vida interna do munici- 
pio e contribuindo, des
sa maneira, para a sua 
maior projeção dentro e 
fora do Estado. Graças 
a presença do Batalhão

em Lajes muitas perso
nalidades do cenário fe
deral aqui têm compa
recido, quer em visita 
oficial ou administrativa, 
ou especialmente convi
dadas para tal fim, ten
do a oportunidade, en
tão, de avaliar de perto 
o progresso . alcançado 
pela terra de Correia 
Pinto nestes últimos 
tempos, berço de tantas 
e tão edificantes tradi
ções e de filhos que tão 
bem têm sabido honrá- 
la.

Ao ensejo da Dassa- 
gem dessa tão significa
tiva efeméride, diversas 
solenidades estão pro
gramadas na sede dessa 
unidade militar, devendo 
as festividades culminar 
com um almoço no Clu
be dos Oficiais, que con
tará, além de pessoas 
destacadas do mundo o- 
ficial e social do Estado 
e do Municipio, com a 
presença do dr. Jorge 
Lacerda, governador do 
Estado.

VISITA DO GOVERNADOR JORGE LACERDA A LAJES
Chega hoje a Lajes, 

em visita oficial, o go
vernador do* Estado sr. 
Jorge Lacerda. Confor
me foi amplamente no
ticiado pela imprensa 
local, diversas solenida
des estão programadas 
em homenagem ao che
fe do Executivo barriga

Como noticiamos há| 
alguns tempos, foi patro-i 
cinado pelos concessio
nários dos refrigerado
res BRASTEMP de todo 
o Brasil, num brinde es
pecial, um sensacional 
programa de rádio e te
levisão do qual está 
sendo figura principal a 
com acerto denominada 
«Cantora da F r a n ç a »  
Edith Piaf. Segundo es
tava estabelecido, rea
lizou-se audições na Rá
dio Nacional e televisão 
(Canal 5) de São Paulo 
dias 24, 26, 27, e 3l de 
maio, as quais agrada
ram plenamente os ou
vintes de todo o Brasil. 
Como tivemos oportuni-

verde, as quais terão 
inicio com sua recepção 
em índios, quando nu
merosa caravana desta 
cidade vai recepcioná-lo 
naquela localidade. Aqui 
chegado, S. Excia. será 
alvo de honras militares 
prestadas pelo 2o Bata
lhão Rodoviário quando

idade de afirmar, a con- 
1 sagrada cantora france 
sa Edith Piaf tem conse
guido retumbante suces
so em todas as platéias 
do mundo, inclusive no 
Rio e São Paulo quando 
de sua temporada nes
sas duas metrópoles rea
lizadas há pouco mais 
de dois anos. Para a- 
manhã está programada 
a penúltima exibição 
dessa cantora contrata
da pelos concessionários 
dos refrigeradores mar
ca BRASTEMP, às 21,30 
horas, devendo finalizar 
sua temporada segunda 
feira, dia 3, às ' 22:05 
horas.

de sua passagem pela 
Praça João Costa onde 
será aclamado pelo po
vo. Inúmeras outras so
lenidades estão progra
madas ao ensejo da vi
sita do governador a 
Lajes, devendo o mes
mo, dia 4, após um al
moço no Clube dos Ofi
ciais do 2' Batalhão Ro
doviário, regressar com 
sua luzida comitiva pa
ra a Capital do Estado. 
Em uma de nossas pró
ximas edições daremos 
mais detalhes do acon
tecimento.

Jornalista Estevam 

Borges
Em virtude de modificações 

na direção deste bi-semanário, 
noticiadas em outro local des
ta edição, passará a exercer as 
funções de redator-chefe o nos
so companheiro de trabalho, 
jornalista Estevam Borges. 
Primeiramente exercendo o 
o cargo de repórter, onde te
ve atuação destacada, priaci- 
palmente na crônica policial, 
que estava a seu cargo, o sr. 
Estevam Borges passou em se
guida para a qualidade de re
dator, assumindo, agora, a che
fia da redação de o Correio 
Lagcano.

Programa de televisão e radio 
«Brastemp» alcança sucesso

«Sómente os partidos 
de resolver sobre

Consultado pela imprensa 
carioca a respeito da propalada 
pacificação, o sr. Ildo Mene- 
guetti, governador do Estado 
do Rio Grande do Sul decla
rou, aproveitando sua estada 
na capital da República: «Os 
partidos, através de seus diri
gentes e líderes, é que devem 
conduzir a política nacional. 
Nós governadores, devemos nos 
cingir à política regional, den
tro das fronteiras dos nossos 
Estados. Isto porque cada go
vernador apoia-se em forças 
politicas diferentes».

Continua o chefe do Execu
tivo rio-grandense: «Na esfera 
administrativa, aí sim, os go
vernadores têm problemas co
muns. Em virtude da discrimi
nação das rendas fixadas na

estão em condições 
a política Nacional»
Constituição de 1946, nós go
vernadores estamos absoluta
mente amarrados ao governo 
central. Acredito, portanto, que 
a discriminação das rendas 
constitui o problema de todos 
os govêrnos estaduais. Uma re
forma constitucional sôbre ês- 
se aspecto seria útil. Mas, tor
no a frisar, em matéria políti
ca cada governador tem o seu 
problema próprio».

Finalizando, disse o gover
nador gaúcho: «Hoje há um 
clima propício para a discus
são dos grandes problemas do 
país. Está se sentindo o dese
jo das forças politicas nêsse 
sentido. Se êsse clima perdu
rar tenho a impressão de que 
haverá um natural entendi
mento entre os partidos em 
tôrno dos nossos problemas»

DEIXOU A DIREÇÃO DESTE JORNAL 
O DR. EVILASIO N. CAON

A*6oberbarlo com seus afa
zeres profissionais e com di
versas atividades a que está 
dedicado, deixou a direção 
deste periódico o Dr. Evila- 
slo N. Caon. Desde £1951 o 
conhecido jornalista vinha 
emprestando a sua colabora
ção ao «Correio Lageano», 
inicialmente como redator- 
chefe e depois como diretor. 
Continuará, entretanto, como

sócio da empresa proprietá
ria deste bi semanário e co
mo um dos seus colaborado
res, no interregno de seus 
demais trabalhos, e voltará a 
dirigir o «Correio Lageano» 
tão pronto possa reassumir 
essa importante função. Em 
consequência dirigirá este 
jornal o sr, José Baggio, que 
acumulará as funções de di - 
retor e gerente.

REPRESENTAÇÃO b r a s il e ir a  a  c o n f e 
r ê n c ia  INTERNACIONAL DO TRABALHO

Na qualidade de pre
sidente da delegação de

empregadores do Brasil 
à Conferência Interna
cional do Trabalho, o 
deputado Brasilio Ma
chado Neto seguiu dia 
25 de maio findo para 
Genebra, Suiça, onde se 
realizará aquele concla
ve.
João Goulart chefiará 

a delegação
O sr. João Goulart, cu

jo estado de saúde já 
passou para a fase de 
convalescência, deverá 
seguir para aquela cida
de,da 'Suiça dia 4 do 
mês transato, como che
fe da delegação do Bra
sil à ^Conferência Inter
nacional e aproveitará a 
oportunidade para sub
meter-se a tratameuto 
especializado no CeDtro 
Médico de Lausane.

A PARTIR DE H O JE !
Milagres de São João

Dezenas, centenas, milhares, vão ADERIR às vendas de São João na filial das

C a s a s  P e r n a m b u c a n a s
Preços reduzidos - Tecidos a começar de Cr$ 8,80 o metro
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Descoberta pela policia uma enfermeira 
que vendia os recem-nascidos

Noticias procedentes de 
São Paulo informam que foi 
denunciada a enfermeira de

nome Darci Fonseca, do Hos 
pitai Quario Centenário, 6ob 
a acusação de vender crian

ÍHúa S 0 C1 ü !.
Aniversário

Festejou seu aniversário 
natalicio, dia 30 de maio pró 
ximo passado, a senhora Ma
ria Nicolléli Wagenfur, digna 
consorte do sr. Carlos Wa
genfur, residentes nesta ci
dade. A distinta aniversarian
te desfruta, pelos seus inú
meros dotes, de vasto circu 
lo de amizades em nossa ci
dade, motivo porque foi mui
to cumprimentada nessa da
ta.

Dr. Wilson Vidal 
Antunes

Verá pas9ar seu aniversá
rio natalicio, a 3 do corrente, 
o dr. Wilson Vidal Antunes, 
atualmente exercendo as ele
vadas funções de Juiz de 
Direito na vizinha comarca 
de São Joaquim. O distinto 
aniversariante advogou por 
muito tempo no foro local, 
onde mantém vasto circulo 
de amizades e relações

V I S I T A

Esteve visitando nossa re
dação, onde manteve cordial e 
agradavel palestra, o sr. An- 
tonio Locatelli, dinâmico ge
rente da Fabrica de Camas e 
Cadeiras ARCO IRIS, sita nas 
proximidades do Posto Coral.

O sr. Antonio Locatelli, pe
las inúmeras qualidades que 
lhe são peculiares, desfruta de 
vasto circulo de amizades e 
relações em nossos meios. 
Gratos pela visita

ças de mães solteiras a ca
sais que não possuíam filhos 
Segundo consta, a denuncia 
da vendia as crianças recem- 
nascidas por 10, 15 e 20 mil 
cruzeiros. A referida enfer
meira foi presa em flagrante 
após vender uma criança à 
promotora pública Zuleika 
•Sucupira Kenwort, que em 
seguida denunciou o fato â 
policia. As autoridades judi 
ciais vão ampliar o inquérito, 
a fim de verificar a exten
são desse, mercado uegro de 
crianças.

Leia e assine êste 
jornal; circula duas 
vezes por semana, 
às quartas e sába
dos; a  venda em 
tôdas às bancas 

da praça

—  Participação de noivado —
ALEXANDRE DEKKER 

e SENHORA
VVA.

CORINA CAON
Vêm, por este meio, participar aos parentes e pessoas de 
suas relações o contrato de casamento de seus filhos

RUTH e ARIOVALDO CAON
ocorrido no dia 26 de maio próximo passado.

Lajes, Io de junho de 1957

MD IO
PRI VATI VO^

V. S. mesmo escolheró o programa de

sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

- j i M *
# São, de fato, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos ródios são aparelhos 
de olta potência com selefl- 
vidode perfeita e que levam 
a garantia de----  \

Avenida Forropos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" - Pôrto Alegre

Eleições de divisas: regulamentados
Acabará a concorrência entre Estados

Nos meios comerciais bem | grandes Estados, onde a si- 
_____ ___.mturHn-Rp oara tuaoão financeira é melhn..il UD ----

informados aguarda-se para 
os próximos dias, mudança 
da regulamentação dos lei
lões de divisas, quanto à si
tuação das praças dos Esta
dos pequenos,

Constantes reclamações 
procedentes das pequenas 
unidades da Federação que 
sofrem a concorrência dos

tuação financeira é melhor 
determinarão as medidas a 
serem adotadas. É que impor.  ̂
tadores dos grandes Estados 
se apresentam nas Bolsas 
de Valores dos pequenos Es
tados, arrematando quase
todas as disponibilidades
cambiais.

V Fam osa p ela  sua p u reza  
desde  
1836

btorafman e
SEVERO SIMÕES 
Caixa tes ta i, 104

FLO-lANÓrOLIS

Edital de Protestos
CÉLIO BATISTA DE CASTRO, Oficial de Pro
testos em Geral da Comarca de Lajes, Estado de 
S *nta Catarina na fórma da lei, etc. - 

FAZ saber que estão em seu Cartório para serem pro
testados por falta de pag' mento os seguintes títulos: apre
sentados pelo BANCO do BRASIL S.A., na pessoa de seu 
Gerente Senhor Omar Gomes: -

Io) Duas Fichas de Registro emitidas por BRASIL AÇO, 
contra FERNANDES & VARGAS, vencidas em 30-/2 56, sob 
n°s. 22649 e 22650, nas importâncias respectivamente de Cr$. 
3.762,50 e Cr$ 1.980,70.

2o) Unid duplicata n° 15183 - vencida em 30-10-56, na 
importância de CiS 964,20, emitida por ESQUADRIAS META- 

ÇlANCO & LAVlNO S.A, contra FERNANDLS <14 
VARGAS.

3o) LJma Ficha de Registro n* 70526, vencida em 31-1-57, 
a !Í U P c d e  1,600,00, emitid.i p.>r B. HKRZUG 

COMERCIO E INDÜSTR1A, contra BERNARDINO Al VES 
4°) Uma ficha de Kegistru n° 5012, vencida em 28-2-57, 

na importância de CrS 14.171,10, emitida por TEODOR DUN- 
of , ’ contra o senhor LEOVANIR LISBOA.

5 ) Uma Nota Promissória n° 7 - \e  icid„ em 28 5 57, n»
aFT A N Cn  m ar h$4nn000,00, '‘mitida pelo Senhor NELSON

gas.Pberpn" r£:no'alvÊs. « • aS T l »  *  
iluefonso ind com.' representações, Í J£ £
perecerem em meu Cartório, afim de pagarem o valor de 
eus respectivos titulo-i, ou darem as razões de recusa noti-

pr?zod<legal Sde )á ^  protesto caso nâl1 compareçam no
L:;jes, 31 de maio de 1957 

CELIO BATISTA l)E CASTRo 
Oficial de Protestos

J o a 1 h e r i a .Wol ny
de Paulo Wolny Broering

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
garante o que vende

Rua Marechal Deodoro n- 23 - LAJES. Santa Catarina
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SILOS PARA SANTA CATARINA
RIO — A construção e a 

operação de uma rêde de 
armazéns e silos para trigo 
com capacidade estátira até 
15C.000 toneladas, nos Esta
dos do Rio G. do Sul, Santa 
Catarina e Paraná, foram au
torizadas pelo presidente da 
República, ao aprovar o re
latório da Comissão de Or
ganização da Triticultura Na
cional, designada para trigo.

Na exposição de motivos 
que acompanha o relatório, 
faz o ministro Mário Mene- 
ghetti uma série de conside
rações sôbre aspectos dessa

iniciativa, que constitui pas 
so definitivo e concreto para 
a implantação de um sistema 
de armazenamento nos cen
tros produtores de trigo.

Com a aprovação do pre
sidente, foram definidos os 
créditos, à conta dos quais 
devem correr as despesas 
com o empreendimento; as
segurada a concessão de 
câmbio com a mesma taxa 
para importação do material 
agrícola; o aval do Banco Na-' 
cional do Desenvolvimento 
Econômico para a operação 
financeira no exterior e o

credenciamento da COTRIN 
para perceber e fiscalizar as 
rendas da operação da rêde 
de silos e armazéns

Vai funcionar
Como é do conhecimento 

público, o Serviço Social.Ru
ral, órgão assistencial do ho
mem do campo, e que apesar

o S. S. Rural
de ser fundado há mais de 
dois anos, ainda não se acha 
em pleno funcionamento, em 
virtude de não atender o seu 
regulamento às finalidades 
de autarquia, deverá dentro 
de poucos dias entrar em no
va fase, em virtude do acor
do concluído entre a CRB e 
o governo.

Segundo comunicação feita 
pelo presidente da Confede
ração Rural Brasileira, um 
novo regulamento para o Ser
viço Social Rural será apro
vado pelo presidente da Re
pública.

Clube 1* de Julho
EDITAL DE CONVOCACAO

A Diretoria do Clube Io de Julho, convoca os Senhores 
associados, para a Assembléia Geral Ordinaria e a Eleição da 
nova Diretoria do Clube, para o período de 1° de Julho de 
1957 á Io de Julho de 1959, a realizar-se no 3o domingo do 
mez dia 16 de Junho de 1957 ás 10 horas, na sua séde social 
a rua Correia Pinto.

A Diretoria.

I

í PHILIPS Tenha mais um radio
EM SUA CASA. . .

. . .  E QUE SEJA PHILIPS !

Fernandes & C I 3.
COM. E REPR.

Distribuidores PHILIPS para esta cidade apresentam sensacional oferta ven
dendo rádios PHILIPS com apenas

CR$ 590,00 mensais
Com os receptores «PHILIPS» V. terá mais sonoridade em seu lar, maior satisfação

pelo bom emprego do seu dinheiro

V U I T E

F e r n a n d e s  & Cia.
COM. REPR.

I

III

I

0 c r i
E compre agora mesmo o seu novo aparelho

P H I L I P S !

O o k í m

3úyo CtwÂt/wA i MLo
RÁDIO

PHILIPS
DE BATERÍA
BR 346-V

■G29WT U X K W 3 B B 9
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t . • Transportes Aéreos Catarinense S.A
— — — — — I 1 'IWieWI 11,11 "111,1

í 1 Séde em Florianópolis S. C.

oos
t •

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:33 De 
saídas às 14:53 Para

Rio - 3ão Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba o Chapecó

chegadas às 11,55 Da 
saídas às Í2,15 Para 

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo © Rio 
Rio - Saitos - Paranaguá - Curitiba - Joiavile - Itajai 
e Florianópolis 

saídas às 15,30 Para Porto-Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saídas às 03:10 Para

chegadas às 15:05 De

saídas às 15:25 Para
chegadas às 09:ò5 De 

saídas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saídas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saides às 10:15 Para

Porto Alegre
Floriaiópalis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santo3 e Rio

Ri°  Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Flonanopolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
F Saí?tSsPe0 Rio" ItaJ'aÍ ’ ÍOÍnvíle * Curi«ba - Paranaguá

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA. EM  LA GES: - Rua 15 de Novembro - Fone: - 2 1 4

T  AC às suas ordens
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1-6-57 CORREIO LAGEANO 5 páaína

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
DECRETO N° 2l 

de 9 de maio de 1957
0  Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições 

„ _  DECRETA:
_ }  ~ , ca desdobrada, durante o corrente exercício,

“ Escda Mjste Mun.cipal de RlO DESQU1TE, no distrito de 
PALMEIRAS.

Art: 2o -  E*te decreto entrará etn vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário

Prafeitura Municipal de Lages, em 9 de maio de 1957

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

LEI N° 128
de 16 de Maio de 1957

Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

cione a seguinte
L E 1

Art. Io Fica fazendo parte integrante do Plano Rodo
viário Municipal, estabelecido pela Lei n° 78, de 7 de Março 
de 1950, a estrada que, partindo do Km 4 da estrada esta
dual Painel - São Joaquim, vai até o rio da Divisa, no dis
trito de Painel.

Art, 2o • Esta Lei entrara em vigor na data da 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de Maio de 1957.

Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário.

M ro  Cívico « tru  t S u a »  iesieja o IS de maio

sua

LEI N° 127 
de 16 de Maio de 1957

Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte:
LEI

Art. Io - Fica suprimida a letra «B» do artigo 7*, da 
Lei N° 110. de 25 de setembro de 1956.

Art. 2o - Esta Lfci entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas at disposições era contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de Maio de 1957

Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

Por motivo de força maior, 
o tradicional Centro Cívico 
Cruz e Souza transferiu, pa
ra o dia 18 de maio corente, 
as festividades em regosijo 
da passagem data que assi
nala a libertação da escrava
tura, dia 13 de maio.

Dia 18, pois, essa socieda
de recreativa que congrega 
a gente de côr de nossa ci
dade, e que desde^muito des
fruta de elevado conceito 
em nossos meios, realizou 
grandioso e auimado baile, 
contando com a participação 
da maioria dos 6eus associa
dos e de convidados espe
ciais.

A sessão cívica teve ini
cio às 22 horas, quando fez 
uso da palavra o substituto 
do orador oficial do Clube,

que manifestou.se a rispeito 
da data. Secundou-o a orado- 
ra oficial do Grêmio U  de 
Maio, referindo se também 
aos acontecimentos que cul 
minaram com o dia 13 de 
maio de 1888, uma data fes
tiva para todo o país. Fala
ram também, na ocasião, te
cendo elogiosas referencias 
ao CeDtro Cívico Cruz e 
Souza, e agradecendo as ma
nifestações de apreço que

receberam, o professor Mar
eio Lino de Oliveira e o dr. 
Alcebiades C. Pinheiro, asses
sor técnico da Secretaris de 
Segurança Pública do Estado 
e que se encontrava em La 
jes naquela data.

Encerrada a sessão cívica 
tiveram inicio as danças, que 
se prolongaram até altas 
horas da madrugada em am
biente de cordialidade, ani
mação e entusiasmo.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Telefone n- 266

. . . com pequena entrada,
. . . e por mês quase nada 1

Rádios de mêsa !
Rádios de cabeceira !

Rádios a iuz, batería e batería e luz 1 
Eletrolas de m êsa!

Eletrolas de alta fidelidade 1 (High íidelity)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim,

mogno e outros mais !

General Electric - Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Junho

F E R N A N D E S  & CI A.
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO 1

‘ *̂sn ......*............................ . ........... **" * .......

A D E I R E I R A  A R C O - Í R I S
D E —

Fortunato Marin Cia. Ltda.

Beneficiamento em geral de madeira
Organização especializada em beneficiamento de pinho

SERRARIA PROTRIA

VENDAS NO VAREJO E ATACADO ?íf

Serviço rápido e eficiente |j
------------  -------- ----------------------------- ----------------- í(-
B e n e f i cicmento em geral de madeiras aplainadas, para assoalhos, forros e paredes, madeiras brutas

para construções de todos tipos e bitolas.

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SEIMAI) —
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarina

m
| i
m
m
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J»
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Vitimas de «Fogo Selvagem» tratadas pelos adventistas
^  ^  __________ T ? « , i n y H  n . ü n c i l r

na grave doença,consta
ta 11 há relativamentej pouco 
te oo, vem grassando em 
ci ter endêmico no seten- 
tr > paranaense. Trata se 
d< pênfigo foliáceo, vulgar- 
m -ate chamado «Fogo Selva- 
gi m», que transforma o cor
po do paciente numa chaga 
viva e ardente. É uma doen
ça que tem sua capital em 
Belo Horizonte, onde se re
gistram os maiores índices 
de incidência em todo o mun
do. Considerada 6Ó pela des
truição da pele, como por 
ser desconhecida sua causa. 
Ignora-se quase tudo sôbre o 
pênfigo, em qualquer de suas 
formas, seja o pênfigo vulgar 
que ataca todo o corpo do 
indivíduo, com exceção do 
tronco, seja o pênfigo vege- 
tante, gravíssimo e raro que 
ataca as mucosas, ou o Pên
figo foliáceo, mais conhecido 
entre nós de tanta penetra
ção no Brasil que alguns che

gam a chamá-lo pênfigo bra i mostra que as mães portado- 
sileiro. Estamos apenas na ras do mal não transmitem 
fase das suposições, que in-laos recem-nascidos. No en-

dicam o borrachudo Simuli 
dius o inseto transmissor do 
mal. Tão pouco se sabe algo 
se é moléstia contagiosa, in 
feciosa. A maioria dos casos

tanto é raro uma família sò-
m nte ter uma das pessoas
atacadas.
Ativ:dades dos adven- 

tistas

0  Serviço Social é promo
vido em tôda a 6ua extensão 
pelos membros da Igreja A 
dventista do 7 Dia, por meio 
de 30 Sociedades Beneficien- 
tes espalhadas pelo Estado. 
Entre os serviços médicos 
destacados dessa ordem e6tá 
o Hospital Matogrossense. pa 
ra enfrentar essa grave mo
léstia

Nove lanchas médico mis
sionários que prestam assis
tência a mais de 40000 pes
soas das populações ribeiri
nhas, no Amazonas e «fluen
tes, no São Francisco, no A- 
raguaia e no Literal Sul Pau- 
lita.

Milagres de Jamarson
Um agricultor argentino 

chamado Isodoro Jamar, re
sidente em Canpo Grande, 
no interior de Mato Grosso, 
descobriu uma fórmula capaz 
de curar em muitos casos a 
terrível doença do «Fogo Sei-

l i

Adquira uma IH “sêco-carregada"  
e V. terá uma batería realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

i s

A batería IH “sêco-carregada” é 
mantida sêca e selada até o mo
mento de entrar em uso. Vinte 
minutos depois da simples adição 
do líquido ativante, a batería está 
pronta para entrar em ação, isto é, 
apenas o tempo necessário para 
instalá-la no seu veículo.

Sua batería usada tem valor. Entregue-a 
como parte do pagamento, quando 
adquirir sua nova bateria I I I  “ »êco- 
c a rre g a d a ” .

À venda nos concessionários IH em Lajes :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/0
' \ 

f

Rua Coronel Cordóva, 439

40007

vagem». Em 1947, preocupado 
com a incidência do Pênfigo 
Foliáceo Isidoro Jamar acer
tou uma fórmula que passou 
a constituir milagre, fazendo 
aparecer uma verdadeira ro
maria a stia ca6a. Tuberculo
so, já próximo a morte, Isi
doro Jamar ficou aos cuida
dos dos adventistas, entre
gando-lhes a fórmula ao ex 
pirar. Baseados nessa fórmu
la os cientistas Silva Jardim, 
professor Azulai e Mário Pi 
noti estão realizando exausti
vo estudo para debelar o mal. 
Isidoro Jamar era filho de 
austríaco nascido em Santo 
André e educado na Argen 
tina, de onde, por motivos 
políticos foi deportado para 
Campo Grande, passando a 
viver com uma bugra.

Fundação do Hospital
De posse da fórmula os 

missionários adventistas abri
ram um hospital em um ran- 
cho de palha, com 30 doen
tes. Hoje se recoihem ao 
hospital 70 vítimas do «Fogo 
^elvagem», vindos de tôdas 
as partes de Mato Grosso e 
dos Estados do Paraná, Mi- 
nts Gerais, São Paulo e dos 
países vizinhos, principal
mente da Bolívia e Paraguai.

Ü tratamento consiste na 
aplicação externa de uma 
pomada à base de alcatrão. 
A terapêutica dos doentes é 
reforçada pelo uso interno de 
vitaminas e extrato de fíga
do e ferruginosos; nos casos 
infecciosos secundários, apli
cam-se os antibióticos com 
permanente atenção ao fun
cionamento doe rins e fíga
do. que poderão ser afetados 
pela toxidez do alcatrão.

Extensão do mal
O Ministério da Saúde, im

pressionado com o avanço 
da doença pelo Oeste brasi 
leiro, está financiando a 
construção de um grande 
hospital para a doei ça do 
Pênfigo Foliáceo. O maior 
foco mundial se encontra em 
Belo Horizonte, principalmen- 
entre as classes mais abas
tadas. São muitas as pessoas, 
especialmente mulheres alf, 
que apresentam o Fogo Sel
vagem. sob o diagnóstico er
rado de Eczematose. Esse fa 
to desmente a origem rural 
da terrível moléstia, que vem 
assumindo caráter endêmico 
em bão Paulo, Minas Gerais, 
Mato Grosso, Goiás, e Norte 
do Paraná, com Londrina 
mais fonemente contaminada.

Cachorros de raça 

para venda
Cachorrinhos pequineses pu

ros. Lindos exemplares para a
venda.

Tratar na Pensão Natal, à 
Rua Ministr.. Pedro Toledo, 
(antiga Getulio Vargas),"com ò 
sr. Leo.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN
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Torneio Estimulo da LSD
A equipe do S. C. Cruzeiro 

integrante da nosia primeira 
divisão, aproveitando o dia 
santificado da ultima quinta 
feira, realizou um prélío amis
toso na vizinha cidade de 
Curitibanos, onde teve opor
tunidade de enfrentar o forte 
conjunto do Independente.

Desenvolvendo uma grande 
atuação, mormente na fase 
derradeira o onze local levou 
de vencida os estrelados pelo 
escore 3 á 0, um marcador 
que fez inteira justiça a me
lhor atuaçio do quadro diri
gido pelo Sr. Renato Schmidt.

Na fase inicial os locais já 
venciam por 1 á 0. produto 
de penalidade maxima muito 
bem cobrada pelo dianteiro 
Feio aos 10’.

No periodo complementar 
os amarelos consignaram mais 
dois tentos, de autoria de 
Feio aos 8’ e Cláudio contra 
aos 8’ e Cláudio contra aos 
31.

Os dois teams atuaram as
sim formados: Independente: 
Pitt. Escurinho e Lopes; Sar- 
ninha, Henrique e Enio; Goia I 
(Jaci), Romeu, Menegatti (Jair), 
Feia e Goia 11.

Cruzeiro: Juarez, Cláudio 
(Airea e mais tarde Cláudio) e 
Juliâò,' JoBé, Lauvir e Moaclr;

f̂ ida, Deco, Darci, Ozoir e 
Lanchão.

AS grandes figuras do match 
foram no lado vencedor Pitt, 
Escurinho, Henrique, Enio, 
Romeu, Mfntgatii e Feio. en
quanto que no bjndo estre
lado sobressairam-se as figu
ras de Juarez; Cláudio, Moa- 
cir e Darci.

Na arbitragem esteve o Sr. 
•Julio Torttatto, com uma boa 
atuação.

Durante a estada do Cru
zeiro em Curitib .nos, os mes
mos foram cordialmentes re 
cepcionodos pelos altos me
teres do independente princi
palmente na pessoa do Sr.

Renato Schmidt Presidente do 
quadro local, o qual se mos
trou incansável, afim de ser 
o cruzeiro muito hem tratado, 
o que de f<ito só mereceu os 
elogios deste repórter e de 
toda a delegação estrelada.

Foi sem duvida alguma a 
maior impressão, causada a 
delegação estrelada, {desde 
que sae de nossa cidade.

No proximo dia 28 de Ju
lho, o Independente deverá 
visitar a nossa cidade, numa 
retribuição do Cruzeiro ao 
seu amavel co-irmão, ocasião 
em que deverá *er inaugura
da as novas reformas da sede 
do Expresso Atomico.

Amanhã terá isequer.cia o 
Torneio Estímulo da LSD 
com a efetivação de duas pe 
lejas, ocasião, em que d«s- 
frontaf-se-ão no cotej' preli
minar os conjuntos do Pai 
meiras e d > Fluminense, en- 
quanio que no cotejo de fun 
do defrontar se-ão os elevens

do Pinheiros e do Flamengo.

Ambos os choques estão 
seudo vivamenie aguardado-, 
esperando-se que os favoritis- 
mos de Palmeiras e Pinheiros 
sej m concretizaJns, visto as 
suas melhores {colocações na 
• abela de pontos.

i i  n i  u n i
M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1* pavimento - 

sala 2 i >

RUA EL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

— ■- ;

Gerai de Peças e Maquinas Ltda. j
-  RUA CEL. OTACILIO COSTA -

BATERIAS FORDi
paro qualqu e r produto da linho Ford

ARRANQUE INSTANTÂNEO I 
LUZ SEMPRE FORTE I 
LONGA DURAÇÃO I

Nó» traíamo» d »  leu Ford "em familia"!

9ATEIUAS •  PEÇAS LEGÍTIMAS FORD •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECÂNICOS TREINADOS FEIA FABRICAe  L  -

Caixa Postal 28 — Fone 228 — End. Telegr. INDU

L A J E S  -----  Sta. Catarina
Peças em Geral de: Peças de Tratores: Material p/ pedreira’

Scania W abis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
Austim
Dodge
Ford

AUis Chalmers
Caterpillar
Hanomag

Oliver

Fiat

Aços Vulcanus
Compressores
Marteletes
Explosivos

Brocas
Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP

DURATEX - para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

Matriz Filiais
Rua Mal. Deodoro, 305 
Fone 255 - C. Postal 43 
End Teleg. BUATIM 
LAJES

BOM RETIRO 
CURITIBANOS 

ENCRUZILHADA 
Santa Catarina

— Mudas ds flores —
INDALICIO PIRES encarrego-se de mandar vir da Itália, 

França, Argentina e São Paulo, enxertos de roseiras e sementes 
de flores. Introdutor das afamadas rosas «Florisbundas» que 
florecem anualmente. Depósito permanente de muda de fio
res.

JUNHO

ALTA QUALIDADE  
E D IS T IN Ç Ã O

Mês da boa compra iJ1LNH0
CASA RENN

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs 

Todo o estoque com descontos
V IS IT E -N O S  E  V E JA  N O S S O S  P R E Ç O S .
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NOTAS & COMENTÁRIOS *

E d u c a ç ã o  R u r a l Ano XVII Lages. 1 de junho de 1957 N' 44

M i  Mal Ramos rente agrafei-
Como foi am plam ente divulgado pela im prensa lajeana, 

esteve em nossa cidade, em m eados do corrente mes, com a 
finalidade de visitar seus patrícios e entrar em contacto com 
as autoridades locais, o dr. Helm uth Braeunert, cônsul de pri
meira classe da República Federal da Alem anha. Nessa ocas,ao  
diversas hom enagens lhe foram tributadas, tendo S. E x ca . le- 
vado uma boa impressão da nossa terra e nossa gente pelas 
diversas m anifestações de apreço, de atenções e de carinho que 
foi alvo. Agradecendo, o dr. Braeunert enviou o seguinte te le 
grama ao sr. Vidal Ramos Júnior, chefe do E xecutivo lajeano: 

«EXCEL,ENTISSIMO SR. PREFEITO
LAGES - S.C.  ̂ x . . .  . . .

CURITIBA - 24 - Cum prim entando tom o a liberdade de 
expressar por êste meio os m eus sinceros agradecim entos pela 
hospitalidade a mim dispensada em Lages pt Os m eus m elho
res desejos acompanham essa dinâmica Cidade e os seus la
boriosos habitantes pt A tenciosam ente  

Dr. BRAEUNERT
CÔNSUL DA REPÚBLICA FEDERAL DA ALEMANHA»

i m i  es

Escreve: Estevam BORGES
• V-TáfcT»

Segundo podemos ler fre
quentemente nos jornais, inú
meras providências de am
paro à agricultura estão sen
do tomadas pelo governo fe
dera!, através dos órgãos 
competentes, visando estimu
lar a produção e, assim, por 
têrmo à crise que dia a dia 
■e faz mais cruciante, Nêsse 
caso, o chefe do Executivo 
está agindo bem. pois é sa
bido aue o Brasil é um país 
essencialmente agrícola, em
bora a indústria encontre nê- 
le um meio fértil de produ
ção, terreno adequado para 
o maior desenvolvimento e- 
conômtco e prosperidade da 
nação. Apesar disso, a agri
cultura deve estar sempre 
em primeiro lugar nas cogi 
tações do govêrno, ao con
trário do que vinha sendo 
feito até agora, quando os 
governantes postergavam o 
homem do campo no mais 
lamentável desprezo, só se 
lemhrando dêle às vésperas 
das eleições para solicitar- 
lhe votos. Isso, entretanto, 
não é tudo Não basta que o 
govêrno crie comissões, assi- 
de decretos e tome as mais 
diversas medidas nêssa esr 
fera da atividade nacional. É 
necessário, antes de tudo, 
que as condições de cada 
região e dos habitantes da 
mesma sejam cuidadosamen
te observadas, analisadas, pa
ra que se tenha uma idéia 
mais ampla e mais positiva 
nêsse 6entido, e, depois, apli
car o conveniente e eficaz 
remédio aos males que afli
gem as populações rurais 
dos quatro cantos do país. 
raralelamente, porém, deve 
ser iniciada uma vasta cam
panha de educação, ensinan
do ao homem do campo, és- 
se humilde e anônimo herói, 
a usar os modernos proces 
sos da ciência nas lides a 
que se dedica, e. sobretudo, 
orientar-lhe a respeito dos 
seus direitos e deveres, e s 
clarecendo-lhe, enfim, de co
mo podem se utilizar das 
vantagens e facilidades que 
lhe são concedidas pelo govêr
no para que sua produção 
cresça e sua vida torne-se 
menos árdua e trabalhosa.

Façam isso mas, por favor, 
sem muita burocracia! En
quanto o atual sistema bu
rocrático continue a imperar 
no Brasil êste nunca poderá 
acertar o passo. Guardas flo
restais, por exemplo, que 
vivem nas cidades a encher 
papelama desnecessária sem 
jamais percorrer as regiões 
que estão Bob sua adminis

tração não resolvem nada; 
regulamentos, entidades, le 
giões de funcionários deso
cupados e literatura bonita 
mas complexa sobre ruralis- 
mo só servem para atrapa
lhar, sem oferecer nada de 
positivo, criando, isso 6im, 
mais problemas aos agricul
tores já assoberbados com a 
colheita problemática, a alta 
do custo de vida e o preço 
elevadíssimo dos Instrumen
tos agrícolas. E, sobretudo, 
que o govêrno não pense 
ajudar sómente aos lavrado
res abastados que, como se

Facilidades na 
maquinário

Segundo providencias toma- 
madas pelo Ministério da Agri
cultura, que dispõe, para a- 
tender as exigências da Co
missão de Mecanização, da 
quota anual de 40 milhões dp 
dólares avalizada pelo Banco 
Nacional do Desenvolvimento 
Econômico, todo o lavrador 
que queira adquirir máquina 
agrícola a ser importada (tra
tor, coletadeira, etc, e iiupre- 
mentos), poderá escolher a 
marca de sua prefeiencia e 
procurar a agencia da firma 
importadora mais próxima à 
sua lavoura. Pela simples a- 
presentação do seu registro 
do Ministério, ele se inscreve 
para a compra. Quando o tra
tor lhe é entregue, d«ve pa
gar até 25% o valor da má
quina, amortizando os res
tantes 75 por cento durante 
tres anos no mínimo, em pres
tações. Todas as firmas ins
critas no Ministério deverão 
dar assistência completa aos 
seus fregueses. Os preços das 
máquinas, a serem publicados 
pelo Ministério, serão de 40 
por cento a 50 mais baixos 
que os atualmente em vigor 
no mercado.

Serão os próprios 
fiscais

Ê possível que surja algu
ma irregularidade por parte 
desta ou daquela firma, mas 
os agricultores e suas asso
ciações serão os próprios ris
cais do sistema e basta uma 
denúncia direta ao gabinete 
do ministro para que sejam 
tomadas imediatas providên
cias. Não se trata de plano 
a ser executado, mas de uma 
medida já em plena execução. 
Dentro de cêrca de 60 dias 
ja estarão no Brasil as pri
meiras maquinas Importadas 
por êise sistema. Para o la-

pode verificar, plantam sim
plesmente para o gasto, ven 
dendo apenas as sobras. E 
preciso que o amparo go
vernamental se extenda prin 
cipalmente aos agricultores 
sem recursos, facilitando lhes 
a aquisição de máquinas e 
fornecendo-lhes os meios 
necessários para que. ao 
envez de trabalhar para si, 
não vejam na contingência 
de empregar-se com tercei
ros a fim de assegurar a 
subsistência de sua família, 
prejudicando por isso os 
seus interesses pessoais.

aquisição de 
agrícola

vrador há as seguintes van
tagens; *

1) - Não precisa sair de seu 
município para comprar a 
máquina agrícola;

2) - Receberá tôda a assis
tência técnica por parte da 
firma vendedora, assim .agirá 
no seu próprio interêsse, em 
virtude dos demais concor
rentes;

3) Pagará pela sua máqui
na um justa preço e com fi
nanciamento a longo prazo;

4) Não precisará de reco
mendações políticas nem dar 
propinas,

5) Escolherá a máquina de 
sua preferência.

O Ministro Mário Meneghetti 
declarou, a propósito, que, se
gundo crê, de modo algum 
poderíam ser atendidos me
lhores os interessados dos la- 
vourelros do País.

O deputado Leoberto Leal, 
eleito pelo PSD catarinense 
à Camara dos Deputados vem 
tendo uma atuação destacado 
dentro daquela casa do Le
gislativo, trabalhando em 
prol da resolução dos proble
mas que dizem respeito à 
economia de Santa Catarina 
e ao bem estar do povo bar- 
riga-verde. Ainda há poucos 
dias o ilustre parlamentar 
recebeu, do dr. Edmundo Re 
gis Bittencourt, digno diretor 
geral do Departamento Na
cional de Estradas de Roda
gem, um dos reiultados do 
seu dinamismo, por ter o re
ferido Departamento baixa
do editais para realizar a 
14 e 16 de maio próximo 
passado concorrências públi
cas para execução dos ser-

Esteve em Lajes, nestes últi
mos dias, já tendo regressado 
à Capital do Estado, o dr. Pe- 
lágio Parigot de Souza, secre
tário de Segurança Pública de 
Santa Catarina e uma das fi
guras mais destacadas no PSP 
barriga-verde. Durante sua es
tada na Princesa da Serra S.S. 
manteve-se em contacto com 
os meios populistas locais, ten
do sido efetuada uma reunião, 
domingo passado no consulto 
rio do dr. João Araújo, com a 
finalidade de ser reorganizado 
o diretório do PSP em Lajes

viços de terraplanagem, ser
viços preliminares e comple 
mentares e obras de arte 
correntes na rodovia BR-5, 
trecho Tubarão Florianópo
lis, nu sub-trecho correspon
dente ao acesso à Ponte das 
Laranjeiras, na lagoa Ima- 
ruí, no valor de trinta mi
lhões de cruzeiros, e no tre
cho Rio Bigua6sü-Rio Tiju- 
cas, sub-trechos compreendi
do entre as estacas 600 a 
1200-3.450 e desta à 2.630 no 
valor de 40 milhões de cru
zeiros.

Esse resultado foi objeto 
das comunicações sob n°s 
11453 e 11500, de 4 e 6 de 
maio próximo paBsado, do 
diretor geral do DNIR »o 
digno e operoso parlamentar 
catarinense.

e à qual compareceram as 
principais figuras do Partido. 
Nessa ocasião, foi criada uma 
comissão encarregada de ele
ger o diretório que dirigirá os 
destinos dessa agremiação po
lítica.

Por outro lado, comenta-se 
em nossos meios que o dr. 
Antonio Edú Vieira, diretor do 
jornal de Lajes, abandonou as 
hostes udenistas para ingressar 
nas fileiras do PSP, onde ocu
paria o cargo de secretário ge
ral do diretório municipal de 
Lajes. Além disso é comentado 
que o dr. Antonio Edú será 
candidato a deputado estadual 
pelo mesmo partido.

Noivado
Com a distinta srta Ruth, 

dileta filha do sr, Alexandre 
Dekker e de sua exma. es
posa. contratou casamento, 
dia 26 de maio próximo pas
sado, o sr. Ariovaldo CaoD, 
filho da viuva dona Corina 
Caon e funcionário da agen
cia local do IAPC 

CORREIO LAGÉÀNO cum
primenta os noivos auguran- 
do-lhes uma vida futura re
pleta de felicidades.

Neste número:
Vitimas de «Fogo Sel
vagem» tratadas pe

los adventistas»

. . .  E se vocês viram e aplaudiram o filme inesquecivel „  A i i«A princesa e o plebeu»
Então vocês irão gostar e aplaudir mais ainda a  belíssima produção

S I ■ cora os artistas consagrados:

Qt Q I, I PI 3  ”  AUDREY HEPBURN. HUMPHREY BOGART e WILLIAM HOLDEN

—  Amanhã, domingo no M a r a j o a r a ___________

Leoberto libera verbas 
para estradas

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




